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 .1استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
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چکیده
نقش اُزن در تصفیه آب و فاضالب مراکز پرورش ماهی بهعنوان یک عامل اکسید کننده و نیز یک ترکیب ضدعفونی کننده حائز اهمیت
زیادی است .تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اُزنزنی با سطوح مختلف به فاضالب آبزیپروری ماهی قزلآالی رنگین کمان بر شاخصهای
فیزیکوشیمیایی فاضالب اعم از  ،pHپتانسیل اکسیداسیون و احیا ( ،)ORPاکسیژن مورد نیاز زیستی ( ،)BODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی
( ،)CODکل ذرات جامد محلول ( )TDSو فسفات انجام گرفت .برای انجام این تحقیق ،حدود  120لیتر فاضالب تصفیه نشده آبزیپروری
ماهی قزلآالی رنگین کمان در  4تیمار با سطوح صفر (بهعنوان تیمار شاهد) و تیمارهای  3 ،1و  5میلیگرم در لیتر اُزن بهعنوان تیمارهای
تحقیق با  3تکرار در هر تیمار انجام گردید .اُزندهی توسط دستگاه اُزن ژنراتور با خروجی  5000میلیگرم در لیتر و در مدت زمان 48
ساعت صورت گرفت و بالفاصله بعد از قطع اُزندهی نمونهبرداری و آنالیز فاضالب انجام گردید .بر اساس نتایج با افزایش سطح اُزنزنی در
گروههای آزمایش مختلف ،شاخصهای  ،COD ،BODمحتوای کربن طبیعی ( )TOCو هدایت الکتریکی ( )ECبه شکل معنیداری کاهش
یافت .اما در مورد شاخص  ،ORPبا افزایش سطح اُزنزنی ،میزان این شاخص به شکل معنیداری افزایش یافت .همچنین افزایش سطح
اُزنزنی ،تأثیر معنیداری بر شاخص فسفات نشان نداد .بهطور کلی نتایج نشان داد که با افزایش سطح اُزنزنی ،شاخصهای فیزیکوشیمیایی
فاضالب آبزیپروری ماهی قزلآالی رنگین کمان بهبود یافته و با کیفیت مناسبتری وارد محیط زیست رودخانهای خواهد شد .از این رو
توصیه میشود که در خروجی مراکز پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان اُزنزنی تا سطح  5میلیگرم بر لیتر جهت بهبود شرایط کیفی
فاضالب انجام گیرد.
واژگان کلیدی :آبزیپروری ،اُزنزنی ،فاضالب ،ماهی قزلآالی رنگین کمان ،ضدعفونی.
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 .1مقدمه
کاهش سطح آبهای زیرزمینی با توجه به کاهش
بارندگی و افزایش روز افزون جمعیت و استفاده بیش
از حد از این منابع ،بشر را مجبور به استفاده از منابع
دیگر آب نموده است .امروزه بسیاری از اجتماعات در
سراسر جهان با محدودیتهای تأمین نیازهای آبی
مواجه هستند .از این رو بازچرخش و استفادة مجدد از
فاضالب تصفیه شده بهعنوان یک گزینه مناسب در
مدیریت صحیح منابع آبی مطرح شده است .در برنامه
ریزی استفادة مجدد و بازچرخش فاضالب ،دستیابی به
استانداردهای کیفی آب جهت بهکارگیری دوباره در هر
یک از بخشهای کشاورزی ،تغذیه آبهای زیرزمینی،
صنعت ،پرورش آبزیان و غیره ضروری است .در سال-
های اخیر توسعة پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان
از شتاب و روند رو به رشدی در کشور برخوردار بوده
است و تقاضا برای احداث مزارع پرورش ماهی قزلآالی
رنگین کمان در نقاط مختلف کشور همچنان رو به
افزایش است .از طرفی نیز منابع آب برای تولید ماهی
قزلآالی رنگین کمان محدود بوده و با توجه به روند رو
به رشد تقاضای پرورش ،منابع آب موجود کفایت
نمیکند .استفادة مجدد از فاضالب از جمله راه حل-
هایی برای حفظ تولید و توسعة پایدار میباشد که با
شناسایی مواد و بار مواد آالینده در فاضالب میتوان
اقدام به حذف یا کاهش غلظت آن و سپس استفادة
مجدد نمود ).(Babaei et al., 2016
امروزه در مباحث مختلف زیستمحیطی و
آبزیپروری ،اُزن بهعنوان یک مادة اکسیدکننده قوی
کاربرد زیادی داشته و برای ضدعفونی ،کاهش بار آلی
فاضالب ،تصفیه آب و کنترل باکتریایی استفاده
میشود ( Buchan et al., 2005; Summerfelt et
 .)al., 2009اُزن بهعلت داشتن نیمه عمر پایین و
پایین بودن عوارض زیست محیطی ،بهعنوان یکی از
مناسبترین مواد ضدعفونی کننده کاربردهای مفید و
متعددی در آبزیپروری دارد ) (Monzavi, 2008و از
آنجایی که بسیاری از آالیندههای موجود در آب مورد
استفاده برای آبزیپروری ،بهراحتی اکسید میشوند،
اُزن میتواند در برنامههای کنترل کیفیت آب اعم از
حذف مواد جامد ،کاهش نیتریت و تجزیة مواد آلی و
کنترل بار باکتریایی استفاده شود ( Chen et al.,
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 .)1993فرایند اُزندهی همچنین اثرات قابل توجهی بر
کل مواد جامد معلق ،رنگ BOD ،و سایر ترکیبات
معدنی آب و فاضالب دارد ( Davidson et al.,
 .)2011اُزن در آب محلول بوده تجزیه میشود و بقایای
سمی و بوی نامطبوع به جا نمیگذارد و تمام این
خصوصیات در حالی است که اُزن یک ضدعفونی کننده
قوی نیز محسوب میشود و همچنین اُزن بر خالف کلر
آالینده ثانویه سرطانزا ایجاد نمینماید .واکنشهای
اُزن بسیار سریع هستند و زمان تماس کمتری نیاز دارد
در نتیجه حجم زیادی از آب را میتواند بهراحتی تصفیه
کند .در فرایند تصفیه آب ،اُزن  25بار از اسید
هیپوکلریک 2500 ،بار از هیپوکلریت و  5000بار از
کلرآمینها موثرتر میباشد ).(Wang et al., 2007
بر اساس پیش بینیهای سازمان فائو آبزیپروری
در آینده نقش بیشتری در تأمین غذا ،درآمد ،اشتغال،
ارزآوری و توسعة پایدار روستایی در بیشتر کشورها ایفا
خواهد کرد .یکی از راههای انتخابی برای تأمین نیازهای
غذایی و بهویژه پروتئینی ،پرورش ماهی از جمله
ماهیان سردابی نظیر قزل آال با روشهای مختلف است.
ماهیان سردابی قادر به تحمل درجه حرارت بیش از 25
درجه سانتیگراد بهمدت طوالنی نیستند .بنابراین
توجه به فاضالب آبزی پروری و فاکتورهای آن و
چگونگی کاهش و حذف مواد خطرناک حائز اهمیت
زیادی است ) .(Allahyari et al., 2014از آنجایی
که آبزیپروری مستلزم استفاده از مواد ضدعفونی
کننده ،مصرف مواد خوراکی ،و دفع فضوالت میباشد،
فاضالب این مراکز سبب افت کیفیت آب میگردد.
بنابراین ،الزم است کیفیت آب رودخانههایی که از آب
آنها برای پرورش ماهی استفاده میشود ،مورد پایش
دائم قرار گیرد .فاضالب کارگاههای پرورش ماهی که
بدون تصفیه وارد رودخانهها میشوند ،باعث افت شدید
کیفیت آب و یوتروفی رودخانهها میگردد ( Babaei
 .)et al., 2016به ازای تولید یک تن ماهی سردآبی،
معموالً به طور متوسط  150-300کیلوگرم مواد غذایی
مصرف نشده و  250-300کیلوگرم مدفوع وارد محیط
آبی میشود ) .(Philips et al., 1985فعالیتهای
آبزیپروری با برخی اثرات زیست محیطی همراه است
که برخی از آنها شامل یوتروفی آب ،آلودگی محیط
به داروها و ضدعفونی کنندهها و آسیب به جمعیت
ماهیان و دیگر آبزیان میباشد ( ;Rosenthal, 1997
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.)Esmaili Sari, 2000
از جمله مهمترین ترکیبات آالینده فاضالب مزارع
پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان که اثرات مخرب
بر بومسازگان رودخانه دارد ،میتوان به مواد مغذی (به
ویژه ازت و فسفر) ،مواد جامد معلق ،عوامل بیماریزا و
متابولیتهای شیمیایی اشاره نمود ( Philips et al.,
 .)1985بنابراین ،اگر کارگاههای تأسیس شده در
فواصل بسیار کوتاه پساب خروجی را بدون هر گونه
سیستم تصفیه به رودخانه رها سازند ،این امر میتواند
موجب افت شدید کیفیت آب و دیستروفی اکوسیستم
رودخانهای گردد ( .)Costa Pierce, 2002یکی از
روشهای تصفیه فاضالب آبزیپروری ،استفاده از اُزن
است .اُزن به دلیل قدرت اکسیداسیون و خاصیت
ضدعفونی کننده باال در تکنولوژی آب و فاضالب به
عنوان یک اکسیدکننده قوی برای حذف ترکیبات آلی
طبیعی مورد توجه خاص قرار گرفته است .این تحقیق
با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف اُزنزنی بر
شاخصهای فیزیکوشیمیایی فاضالب آبزیپروری
ماهی قزلآالی رنگین کمان انجام میگیرد.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه فاضالب آبزیپروری
برای انجام تحقیق 120 ،لیتر فاضالب تصفیه نشده
مرکز پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان از پایینترین
بخش خروجی فاضالب در  4ظرف  50لیتری از مرکز
ماهیسرای کرج واقع در بیلقان کرج تهیه شد و به
آزمایشگاه شیخ بهایی واقع در واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی منتقل گردید و سپس فاضالب
خام آبزیپروری به  12عدد مخزن  10لیتری انتقال
یافت .در این مطالعه  4تیمار با سطوح صفر (بدون
اُزندهی) بهعنوان تیمار شاهد 1 ،میلیگرم در لیتر اُزن
بهعنوان تیمار اول3 ،میلیگرم در لیتر اُزن بهعنوان
تیمار دوم و  5میلی گرم در لیتر اُزن بهعنوان تیمار
سوم و هر کدام در  3تکرار انجام گرفت .اُزندهی توسط
دستگاه اُزن ژنراتور ( S2211شرکت  )Simogenبا
خروجی  5000میلیگرم در لیتر و در مدت زمان 24
ساعت صورت گرفت و بالفاصله بعد از قطع اُزندهی
نمونهبرداری و آنالیز فیزیکوشیمیایی کیفی فاضالب
انجام شد.
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 .1.2اندازهگیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی
فاضالب
شاخصهای فیزیکوشیمیایی فاضالب آبزیپروری
قبل از اُزندهی اندازهگیری شدند و سپس بعد از 24
ساعت اُزندهی نیز این پارامترها اندازهگیری شدند .در
این مطالعه سنجش پارامترهای فیزیکوشیمیایی از
قبیل؛ ( EC ،pHهدایت الکتریکی)( TSS ،مواد
معلق)( COD ،اکسیژن مورد نیاز شیمیایی)BOD ،
(اکسیژن مورد نیاز زیستی)(TOC ،کل کربن آلی)- ،
( ORPپتانسیل کاهش اکسیداسیون)( PO4 ،فسفات)
و  MPNباکتریایی طبق دستور العملهای استاندارد
انجام گردید .برای اندازهگیری  EC ،pHو  TDSاز
دستگاه کنداکتومتر  Metrohmمدل  744استفاده
شد .اندازه گیری  BODتوسط دستگاه  BODمتر
دیجیتال شرکت  Hanaکشور رومانی مدل HI98193
انجام شد .فاکتور  CODبا استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتری مدل  DR-5000ساخت شرکت
HACHآمریکا و کیت ) (Cat:21258-5اندازهگیری
شد .برای اندازهگیری فسفات از دستگاه
اسپکتروفتومتری مدل  DR-5000ساخت شرکت
HACHآمریکا و کیت فسفات) (Cat:21060-69
تولید شرکت  HACHاستفاده شد .اندازه گیری ORP
نیز توسط دستگاه  ORPمتر  HACHمدل HQ40
ساخت کشور آمریکا و اندازه گیری فاکتور  TOCبا
دستگاه  TOCمتر مدل  SGE ANATOCکشور
ژاپن انجام شد .مواد جامد معلق  ،TSSبا استفاده از
کاغذ صافی و برای اندازهگیری  MPNباکتریایی از
انکوباتور و روش رنگ آمیزی گرم استفاده شد.

 .1.2تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از انجام آنالیز واریانس ،نرمال بودن دادهها با
استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شد .برای
مقایسه میانگین دادهها در بین تیمارها از آنالیز تجزیه
واریانس یک طرفه ) (One-Way ANOVAاستفاده
شد .سطح معنیداری ( )P>0/05با استفاده از آزمون
دانکن و با از نرمافزار  SPSSنسخه  19انجام گردید.

 .3نتایج
نتایج حاصل از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
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شکل  – 1تغییرات میانگین (میانگین )SD+میزان  CODفاضالب آبزیپروری در سطوح مختلف اُزنزنی (حروف التین غیر مشابه
اختالف معنیداری در سطح  5درصد را نشان میدهد).

شکل  – 2تغییرات میانگین (میانگین )SD+میزان  BODفاضالب آبزی پروری در سطوح مختلف اُزنزنی (حروف التین غیر مشابه
اختالف معنیداری در سطح  5درصد را نشان میدهد).

فاضالب آبزیپروری شامل  BOD ،CODو TOC
در شکلهای  1تا  3نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که تیمار شاهد از نظر سطوح این  3فاکتور با
تیمارهای دیگر اختالف معنیداری داشتند .در مجموع
در تیمارهای تحقیق با افزایش سطح اُزنزنی ،مقادیر
فاکتورهای فوق بهطور معنیداری کاهش یافت .اگر چه
در نمودار  2بین تیمار اول و دوم و در نمودار  3بین
تیمار شاهد و تیمار اول اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .)P>0/05بیشترین مقادیر این فاکتورها برای
تیمار شاهد (صفر میلیگرم در لیتر اُزن) و کمترین

مقادیر آن برای تیمار  5( 3میلیگرم در لیتر اُزن) بود.
با توجه به نتایج شکل  4مشاهده شد که در
تیمارهای تحقیق با افزایش سطح اُزن ،میزان فاکتور
 ORPنیز به طور معنیداری افزایش یافت .اگرچه بین
تیمار شاهد و تیمار اول اختالف معنیداری مشاهده
نشد .همچنین ،با توجه به شکل  5مشاهده شد که در
تیمارهای آزمایش با افزایش سطح اُزنزنی ،میزان pH
نیز افزایش یافته است .بین تیمار شاهد و تیمار  1و
تیمار  2اختالف معنیداری وجود نداشت.
نتایج حاصل از آنالیز پارامترهای فسفاتMPN ،
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شکل  – 3تغییرات میانکین (میانگین )SD+میزان  TOCفاضالب آبزی پروری در سطوح مختلف اُزنزنی (حروف التین غیر مشابه
اختالف معنیداری در سطح  5درصد را نشان میدهد).

شکل  – 4تغییرات میانکین (میانگین )SD+میزان  ORPفاضالب آبزی پروری در سطوح مختلف اُزنزنی (حروف التین غیر مشابه
اختالف معنیداری در سطح  5درصد را نشان میدهد).

باکتریایی ،مواد جامد محلول ( )TDSو هدایت
الکتریکی ( )ECو مواد جامد معلق ( )TSSدر جدول
 1آمده است .نتایج نشان داد که با افزایش سطح اُزن-
زنی ،مقادیر فسفات و مواد جامد معلق اختالف معنی-
داری در بین تیمارهای تحقیق ندارند .اما در مورد
پارامترهای  MPNباکتریایی TDS ،و  ECتیمار شاهد
اختالف معنیداری با  3تیمار دیگر دارد .همچنین
تیمار  2و تیمار  3اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بیشترین
مقادیر این فاکتورها برای تیمار شاهد (صفر میلیگرم

در لیتر اُزن) و کمترین مقادیر برای تیمار  5( 3میلی
گرم در لیتر اُزن) میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
آلودگی منابع آبی از طریق فاضالب تخلیه شده
مزارع پرورش ماهی مهمترین نگرانی در صنعت آبزی-
پروری بهشمار میرود ) .(Boyd, 2003مطالعات
زیادی در خصوص تأثیر احداث استخرهای پرورش
ماهی بر رودخانهها و اثرات زیست محیطی آنها بر
اکوسیستمهای آبی در جهان انجام شده است
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جدول  -1میانگین میزان فسفات () MPN ،PO4باکتریایی ،کل جامدات ( ،)TDSدرجه شوری ( ،)ECکل جامدات معلق ()TSS
فاضالب آبزیپروری ماهی قزلآالی رنگین کمان در سطوح مختلف اُزنزنی.
پارامترها

تیمار شاهد
a

تیمار 1
a

تیمار 2
a

تیمار 3
a

(mg/l) PO4
 MPNباکتریایی

1/8±0/4
24±2/6 c
262±19/2 c
545/6±40/07 c

1/7±0/32
15/6±4/1 b
194/6±20/5 b
405±42/5 b

1/7±0/4
8/3±0/57 a
153/6±9/7 a
319/3±20/4 a

1/3±0/15
4/6±2/08 a
137/6±19/8 a
286±40/8 a

(mg/l)TSS

133/3±57/7a

166/6±57/7a

200±100a

166/6±57/7a

(mg/l)TDS
(µs/s) EC

مقایسه درونگروهی بوده و حروف التین غیر مشابه در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح  5درصد نشان میدهد.

شکل  – 5تغییرات میانگین (میانگین )SD+میزان  pHفاضالب آبزی پروری در سطوح مختلف اُزنزنی (حروف التین غیر مشابه اختالف
معنیداری در سطح  5درصد را نشان میدهد).

) .(Bergheim and Brinker, 2003فعالیتهای
آبزیپروری با برخی تأثیرات زیست محیطی همراه
است که برخی از آنها شامل غنی شدن آب از مواد
مغذی (به ازای تولید هر تن ماهی حدود نیم تن ماده
جامد قابل رسوب تولید میشود) ،آلوده شدن محیط
بـه داروها و ضدعفونی کنندهها ،آسیب به جمعیت
ماهیان و دیگر جانوران آبزی میباشد ( Esmaili
 .)Sari, 2000; Rosenthal, 1997اُزن بهعنوان
ضدعفونی کننده در بسیاری از کشورهای اروپایی،
آمریکا و ژاپن استفاده میگردد .در مورد استفاده از
مواد اکسیدکننده ،سطح استفاده از آنها بایستی در
حدی باشد که با تأثیرگذاری بر شرایط کیفی آب خود
ایجاد آلودگی نکرده و بر موجودات آبزی اثرات استرسی
و منفی نداشته باشند ) .(Zhian, 2008نتایج تحقیق
حاضر نشان داد که با افزایش سطح اُزنزنی مقادیر
پارامترهای  CODو  BODو  MPNباکتریایی با

اختالف معنیداری کاهش مییابند .بیشترین مقدار
 COD ،BODو  MPNباکتریایی در تیمار شاهد
(صفر میلی گرم در لیتر اُزن) و کمترین مقادیر برای
تیمار  5( 3میلی گرم در لیتر اُزن) میباشد که نشان
دهنده تجزیه مواد آلی و شیمیایی است .اُزن موجب
تجزیه اکسیداتیو بسیاری ترکیبات آلی و معدنی می-
گردد ) .(Wang et al., 2007در تحقیقات مشابهی
نیز نتایج مشابه تحقیق حاضر بهدست آمده است .اُزن-
زنی فاضالب بیمارستانی در  pH=11باالترین راندمان
حذف  BODو  CODو باکتری اشرشیاکالی را داشته
و به دلیل اکسیداسیون هیدروکسیلی باعث تجزیه مواد
آلی خطرناک و نابودی عوامل باکتریایی میشود
) .(Alighadri and Hazrati, 2012غلظتهای اُزن
از  4میلیگرم بر لیتر و زمان ماند  10دقیقه،
باکتریهای کلیفرم را در حد استاندارد برای کشاورزی
و آبیاری کاهش میدهد و همچنین برای کاهش COD
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فاضالب نیاز به غلظتهای اُزن بیش از  20میلیگرم بر
لیتر میباشد ).(Dehghanzadeh et al., 2011
در تحقیق حاضر با افزایش سطح اُزن زنیTDS ،
روند کاهشی داشته است .از اثرات نامطلوب ترکیبات
محلول در آب بر آبزیان و محیط زیست آنها شامل
کاهش میزان اکسیژن در دسترس برای آبزی ،تخریب
تجهیزات و ادوات در سیستمهای مداربسته و برخی
بیماریهای محیطی در آبزیان میباشد ( Chen et
 .)al.,1993در سیستمهای آبزیپروری روش جریان
دائم ( ،)Flow-throughفاضالب به همراه غلظتهای
باالی مواد غذایی و مواد جامد وارد محیط زیست می-
شوند .برخی از فاضالبها بهدلیل باال بودن مقادیر
آالیندهها در صورتی که به طرز صحیحی تصفیه نشوند،
میتوانند موجب ایجاد تأثیرات مخرب جدی در محیط
زیست گردند ( ;Miller and Semmens, 2002
 .)Schulz et al., 2003در تحقیق حاضر افزایش
سطح اُزنزنی تأثیری روی میزان فسفات نداشته است.
بیش از  67درصد میکروآالیندهها در فاضالب خام با
سطح اُزن متوسط  5/7میلی گرم حذف میشوند ،به این
دلیل که اُزن با مواد آلی فسفاتدار فاضالب به سرعت
واکنش میدهد و باعث اکسیداسیون آنها میشود
) .(Margot et al., 2013طی مطالعات جداگانه روی
ماهی قزلآالی رنگین کمان و کیفیت آب در سیستم
آبزیپروری مداربسته ،اُزن بهطور قابل توجهی مواد
جامد معلق ،رنگ و  BODرا کاهش میدهد
).(Davidson et al., 2011
پارامتر پتانسیل اکسیداسیون احیایی ( )ORPآب
بیانگر سهم مواد اکسید کننده نسبت به مواد احیا
کننده در آب است .در حقیقت سطح  ORPنشان
دهنده وجود اکسیژن و سایر مواد اکسید کننده در آب
است .سطح این شاخص در آبهای طبیعی تا حدود
زیادی تحت تأثیر عواملی مانند دما ،pH ،شوری،
غلظت اکسیژن محلول و اکسید کنندههای حالل در
آب مثل اُزن قرار دارد ( Tango and Gagnon,
2003; Liu et al., 2009; Summerfelt et al.,

 .)2009در تحقیق حاضر با افزایش سطح اُزن زنی،
مقادیر  ORPنیز با اختالف معنیداری افزایش مییابد.
بر این اساس زمانی که مواد اکسیدکننده در محیط
بیشتر باشد ،این پارامتر مثبت و وقتی که مواد احیا
کننده در محیط بیشتر باشد منفی است .بیشتر
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مطالعات انجام شده در این زمینه ORP ،را بهعنوان
یک شاخص کاربردی برای ارزیابی میزان اُزوندهی در
مخازن نگهداری آبزیان معرفی کرده است ( Buchan
 .)et al., 2006برخی از فاکتورهای فیزیکی و
شیمیایی در اجرای یک پروژه آبزیپروری ،محدودیت
ایجاد میکند و مقدار این فاکتورها قبل از ورود به
استخرهای پرورشی به قدری باالست که مشکالت
جدی در رشد و یا بازماندگی آبزیان ایجاد میکند .از
جمله این فاکتورها سختی ،قلیاییت و  pHمیباشد
) .(Tango and Gagnon, 2003فاضالب های تازه
معموالً حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند و تنها
در اثر تجزیه مواد آلی ،گازهای سمی تولید میکنند.
 pHمناسب برای رشد موجودات زنده حدود  6/5تا
 7/5است )pH .(Khosh Akhlagh et al., 2015
یکی از فاکتورهای مهم در فرایندهای اکسیداسیون
مواد آلی میباشد ).(Hafezi et al., 2016
پارامتر  TOCمقدار کل کربن آلی بوده و
شاخص بسیار مناسبی برای تخمین بار مواد آلی
میباشد .فرایند اُزن زنی کاتالیزوری با کربن فعال در
مقایسه با فرایند اُزن زنی به تنهایی در زمان کمتری کل
کربن آلی و پتانسیل تشکیل تری هالومتانها را با
راندمان قابل توجهی حذف میکند ( Asgari et al.,
 .)2010افزایش غلظت اُزن تا مقدار مشخصی باعث
کاهش کل محتوای کربن آلی ترکیبات نفتی میشود و
این امر میتواند بیانگر این موضوع باشد که با افزایش
غلظت اُزن و اکسیداسیون بیشتر و در نتیجة آن،
ترکیبات جدید ایجاد شده سمیت کمتری داشته و
محتوای کل کربن آنها با افزایش غلظت اُزن تغییر
زیادی پیدا نمیکند ) .(Valdis et al., 2003از
مطالعات گذشته و تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت
که افزایش سطح اُزن زنی میتواند باعث کاهش کل
کربن آلی فاضالب آبزیپروری ماهی قزلآالی رنگین
کمان شود .همچنین بررسیهای انجام شده در آبهای
داخلی ایاالت متحده نشان داده است که آبهایی با
قابلیت هدایت الکتریکی  100-500میکروموس در
سانتی متر دارای ارزش شیالتی میباشند و خارج از
این محدوده برای گروههای خاصی از ماهیان و بی-
مهرگان نامناسب میباشد ).(Kenney et al., 2009
روش اکسیداسیون با اُزن یکی از روشهای مؤثر در
تصفیه آب و فاضالب بوده و اُزن بهعلت داشتن نیمه
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 ولی،پروری ماهی قزلآالی رنگین کمان میشود
 درTSS افزایش سطح اُزن زنی بر پارامتر فسفات و
 بهطور.فاضالب آبزی پروری تأثیر چندانی نداشته است
کلی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از روش اُزنزنی
در خروجی سیستمهای مراکز پرورشی میتواند تا
حدی از اثرات نامطلوب وارد شده به محیط زیست
جلوگیری کند و باعث بهبود کیفیت فاضالب ورودی به
.منابع آبی شود

1397  تابستان،2  شماره،71  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

 به،عمر پایین و پایین بودن عوارض زیست محیطی
عنوان یکی از مناسبترین مواد ضدعفونی کننده
 از.کاربردهای مفید و متعددی در آبزیپروری دارد
آنجایی که بسیاری از آالیندههای موجود در آب مورد
، بهراحتی اکسید میشوند،استفاده برای آبزیپروری
اُزن میتواند در برنامههای کنترل کیفیت آب اعم از
 کاهش نیتریت و تجزیة مواد آلی و،حذف مواد جامد
 بر اساس نتایج این.کنترل بار باکتریایی استفاده شود
مطالعه میتوان بیان کرد که افزایش سطح اُزنزنی
،COD ،BOD باعث کاهش پارامترهایی از جمله
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